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Feltarbeid i Doncaster, England og Ózd, Ungarn i 2015. 
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Semi-structured interviews 
Xenophobia as embodied practice 

and cognitive framework  

Ethnography 

Mediated 

 Feltarbeid blant lokale  velgere og 
politikere (lokale og nasjonale) 

 Deltagende observasjon på 
årskonferanse, partimøter og 
politiske kampanjer 

 Analyse av mediert materiale 
(Breitbart, partimagasin, sosiale 
medier, bilder og symboler) 

 Et 30-års perspektiv. Historisk 
informert analyse av lokale 
forhold.  



Funn 

 Bekymringer knyttet både til kultur/identitet og 
økonomi er drivere for EU-skeptiske, 
innvandringskritiske populistpartier og den ”nye” 
nasjonalismen som tilbyr økonomisk og kulturell 
proteksjonisme.  

 Populister mobiliserer rundt faktiske kriser (som økt 
migrasjon/terror) og «krisekonstruksjon» rundt disse.  

 Oversetter lokale bekymringer knyttet til reproduksjon 
og framtid til forenklede fiendebilder av minoriteter, 
migranter og ”globalister” som truer nasjonal identitet, 
kulturarv, velferd, sikkerhet og (jødisk)-kristen 
sivilisasjon.   
 
 
 



UKIP og Brexit i Doncaster, England 



 1990-tallet: Avindustrialisering og 
økonomisk transformasjon. 



På 2000-tallet: Raske, demografiske endringer og 
spenninger som resultat av EU-utvidelse.  

 Fra homogen, hvit 
arbeiderklasse by til mere 
mangfold. 

 Resultat av EU utvidelse i 
2004 «Det store spranget 
mot øst» 

 De tidligere 
kommunistlandene Polen, 
Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, 
Slovenia, Estland, Latvia og 
Litauen tatt opp som EU- 
medlemmer. 



Eksistensiell usikkerhet over tid 



Løsning: BREXIT 
Storbritannia må ut av EU for gjenvinne kontrollen over egne grenser 

og beskytte kulturarv. .. 



Ut Ut av EU og inn i verden 



Populistisk sikkerhetisering av “krimmigranter”.  

Kobler skremmebilder av 
«krimmigranter» opp mot 
behovet for å beskytte britisk 
«kulturarv» og levemåte.  



 Sikkerhetisering av Islam og 
Sharia.  

 Mobilisering av den svenske 
dystopien. Sverige som et 
sted hvor multikulturalismen 
har feilet.  



  
 
  

 

 Transnasjonalisering av 
kritiske hendelser. 

 Brexit / Trump som svar på 
fri migrasjon som truer 
identitet, velferd, sikkerhet 
og (jødisk)-kristen kulturarv.  

 Nasjonalisme og 
”civilizationism” (Brubaker 
2017).  



  



“This is a victory for real people, a victory for 
ordinary people, a victory for decent people.”  Nigel 
Farage  24 June 2016 

  



Autoritær populist i posisjon 



Liberale, politisk korrekte eliter skjuler sannheten.  



 «Visste du? At siden starten av migrasjonskrisen har 
trakassering av kvinner i Europa økt?»  

 «Visste du? At siden begynnelsen av migrasjonskrisen, 
har mer enn 300 mennesker blitt drept i terrorangrep 
i Europa.» 

Photo: Prime Ministers Office Facebook, Hungary 



Gamle og nye konspirasjonsteorier 
 



Hvit maskulinitet til unnsetning 

László Toroczkai, ordfører av Ashottalom. 



 
 

Sebastian Gorka fra Budapest til det Hvite Hus.  
2006: Sebastian Gorka: Oppretter tenketank The Hungarian National Committee. 
2007: Etablerer politisk parti med tidliger Jobbik nestleder Molnar Tamas.  
2017: Rådgiver til Trump i det Hvite Hus. 
 
 



Konsekvenser   
  

 Konsekvenser for mangfold, for minoriteters og 
migranters rettigheter.  

 En trussel mot det liberale demokratiet. 
 

 Konvensjonelle partier beveger agendaen til ytre 
høyre for å fange stemmer.  

 Konsekvenser for EU- hvordan reagerer EU på 
demokratisk utglidning i et medlemsland 
(Ungarn)? 

  
 

 
 

 
 



Hva kan gjøres?  

 Konvensjonelle partier må adressere faktorer som populister 
mobiliserer rundt, både på lokalt nivå og på tvers av 
landegrenser.  

 Konsekvenser av innvandring og migrasjon på nasjonal 
identitet, velferd og sikkerhet. 

 Globalisere bedre: forhindre lommer av sosio-økonomisk 
marginalisering og opplevd stagnasjon.  

 Samtidig: utfordre populistisk propaganda og skremmebilder 
av minoriteter og migranter.  

 Utdanning i kildekritikk og demokrati: Styrke kritisk 
tilnærming til kilder, informasjon og nye medier.  

 

 


